
INLEIDINGSONDAG  

Week 1: Die sleutel tot arm-van-gees wees  

Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is…  

Outeur: ds. Gerrie Doyer  

Die wêreld sê: Wees uitdagend, wees sterk, vol selfvertroue.  

Jesus sê: Leef afhanklik-nederig voor God.  

Toetrede: 

Lied 157   Here Jesus, ons is saam 

----------------------------- 

1. Here Jesus, ons is saam, 

op u roepstem hier vergader; 

saam verenig in u Naam 

kan ons tot die Vader nader. 

Hoor die dank- en smeekgebede, 

Heer, van u gemeentelede. 

 

2. Maak ons harte deur u Gees 

vir die heil'ge woord ontvanklik. 

Laat ons daagliks onbevrees 

op u heil bou, diep afhanklik. 

Heer, laat ons geloofsvertroue 

eenmaal oorgaan in aanskoue. 

Votum: 

Seëngroet 

Loflied:Ps 33 Eers vers 11 en dan vers 10: (Totius – agter in die boek) 

11. In God, dié God wat ons beveilig, 

voel nou ons hart opnuut verblyd; 

en op sy Naam, ontsaglik heilig, 

vertrou ons tot in ewigheid. 

Goedertieren Vader, 

hoor ons as ons nader 

met 'n diep ontsag; 

slaan ons gunstig gade, 

skenk ons u genade 

as ons op U wag! 

 

10. Sy arm ontbloot Hy uit die hoogte 



en red hul siele van die dood. 

Hy sorg vir hul by somerdroogte, 

in sware tyd en hongersnood. 

In die grootste smarte 

bly nogtans ons harte 

op die Heer vertrou. 

Hy, ons skild, Hy wyk nie, 

en ons hulp beswyk nie 

waar ons hart op bou. 

Wet, verootmoediging, verbintenis aan Wet 

Lied 241:1,2,3   Troue Here van my lewe 

1. Troue Here van my lewe, 

God by wie ek vrede vind; 

Vader wat my skuld vergewe, 

dankbaar leef ek as u kind. 

Vrees vir straf laat my nie weifel, 

want u liefde laat geen twyfel; 

ja, ek weet in sondesmart: 

U is trooster van my hart. 

 

2. U die kenner van ons harte, 

sien my skuld en ken my nood. 

Ek treur, vol berou en smarte, 

want my sonde bring die dood. 

Ja, U sien my hart se wonde, 

sien my ly oor al my sonde, 

Christus laat my voor U staan, 

deur sy bloed neem U my aan. 

 

3. Deur u Seun skenk U genade, 

in geloof neem ek Hom aan; 

Hy verlos my van die kwade, 

Hy sal altyd met my gaan. 

Al is ek in skuld gebore, 

is ek in Hom uitverkore 

voor u Woord in skeppingsmag 

nag geskei het van die dag. 

Gebed 

Skriflesing: Matteus 5 

1  Toe Jesus die menigte mense sien, het Hy teen die berg opgegaan. Nadat Hy gaan sit het, het sy 

dissipels na Hom toe gekom, 



 2  en Hy het hulle geleer en gesê: 

 3 "Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van 

die hemel. 

 4  Geseënd is dié wat treur, want hulle sal vertroos word. 

 5  Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. 

 6  Geseënd is dié wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. 

 7  Geseënd is dié wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. 

 8  Geseënd is dié wat rein van hart is, want hulle sal God sien. 

 9  Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. 

 10  Geseënd is dié wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die 

koninkryk van die hemel. 

 11  "Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van My beledig en vervolg en valslik al wat 

sleg is van julle sê. 

 12  Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor 

julle net so vervolg." 

 

Teks: “Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is want aan hulle behoort die koninkryk 

van die hemel.”  

Ou vertaling:  Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele.   

Tema: SKUIF VAN SELFVERTROUE NA GODSVERTROUE  

Inleiding:  

Die digter William Ernest Henley het baie slegte ervarings gehad. Hy het in erge armoede 

grootgeword en toe het hy ook nog tering gekry. Dit het tot gevolg gehad dat hulle sy een been op 

14-jarige ouderdom onder die knie moes amputeer en op 17 het die gevaar ontstaan, dat hy ook 

die ander een sou kon verloor. Genadiglik het dit nie gebeur nie. Vanuit sy moeilike 

omstandighede skryf hy die gedig Invictus. In die tweede vers sê hy:  

In the fell clutch of circumstance 
I have not winced or cried aloud. 
Under the bludgeonings of chance  
My head is bloodied, but not bowed.  
 
In die laaste vers skryf hy oor die slegte ervarings wat deur die lot op sy pad mag kom, en dan sê hy:  
 
It matters not how strait the gate  
How charged with punishment the scroll  
I am the master of my fate:  
I am the captain of my soul.  
 
Wat sê hy? Hy sê: “Kyk hoe vat ek die ergste wat oor my pad kan kom... (die Engelse praat van 

what life throws at you) ...en ek doen dit sterk, selfstandig, dapper en uitdagend. Ek? Ek is „n 

blikskottel.”  



Dis vir ons baie lekker om só „n lewenshouding te sien. Ons het soveel respek vir sterk en dapper 

mense, tawwe Tienies wat die lewe trompop loop, nie terugdeins nie en sonder emosie, swaar en 

seer hanteer. Wie‟s die groot fliekhelde? Bruce Willis in Die Hard en Sylvester Stallone in Judge 

Dredd. Op sportgebied is dit The Beast en Bakkies en Willem (The Bone Crusher) Alberts. 

Dan kom Jesus en Hy sê: “Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is (arm van gees 
is)...” Nederiges. Afhanklikes.  

 

“Nee Jesus!” sê ons, “geseënd is die sterk, selfstandige, uitdagende tawwe Tienies. Húlle is 

suksesvol, húlle word gerespekteer, aanbid, geëer, bewonder. Húlle neem koninkryke in besit.”  
Nou wonder ons: Watter wonderlike sleutel tot lewe gee Jesus hier? Hoekom ag Hy dit van 

soveel belang dat Hy dit die eerste van sy saligsprekinge, sy Geseënd is-uitsprake maak? Dit lyk 

asof die samelewing dit glad nie verstaan nie. En ons moet erken: Ons voel ook so bietjie verleë 

daaroor...  
 

SELFVERTROUE? GODSVERTROUE!  

Die hele goeie selfbeeld-kultuur en alle motiveringsprekers fokus op één ding: selfvertroue! Voel 

goed oor jouself; laat jouself meer geld; maak staat op jou talente en vermoëns (jy het meer as 

wat jy dink); jy kán! Jy is begaafd, jy is belangrik.  

Natuurlik is daar waarheid in! Te veel mense leef asof die kat hulle ingedra het; soos 

vloermatjies; met „n ekskuus-ek-leef houding. Só verskonend, só onseker.  

Jesus het nié bedoel sy kinders moet so leef nie! Nee, arm van gees is pragtig vertaal met weet 

hoe afhanklik hulle van God is.  

 

Kom ek verduidelik dit met „n beeld: As „n prinsie van so 8 of 10 jaar in die paleis van die 

koning beweeg word hy deur almal gerespekteer en is hy volkome veilig. Hy staan in die kring 

van sy pa (die koning) se invloed, beskerming en ondersteuning. Raak aan die prins en jy raak 

aan sy pa! Maar laat hy net weg beweeg uit die paleis: in die gevaarlike bos in of in die vyand se 

gebied in. Dan gaan hy „n maklike prooi van roofdiere of vyandelike soldate word – hy‟s maar „n 

brose kind! Dit help niks of hy met dapperheid, selfvertroue of “boldness” optree nie.  

 

Jý is „n koningskind! Jy kan vir die God van die heelal “Abba” (Vader/Pappa) sê. Jy‟s baie 

spesiaal. God se oogappel. As iemand aan jou raak, raak hy aan God!  

 

Op jou eie? Met jou eie krag en talente en vermoëns? Jy sal dalk „n entjie vorder... 

  

Maar dink net: Met Gód se krag, in die kring van die Koning van die konings, onder die 

aanraking van die hand van die almagtige God, binne sy seën en onder sy leiding... wat kan jy nie 

alles wees en bereik nie?  

 

Sien, dis nie selfvertroue nie, dis Godsvertroue! 

  

En hoe ontvang jy dit? Wanneer is jy geseënd? Jesus sê: as jy weet hoe afhanklik jy van God is. 

Nederig. Die oë op Hom. Oop vir sy Gees. Volkome afhanklik.  

 



Dán kan jy dapper opstaan en in die Naam van die Here die lewe en die moeilikste uitdagings 

aanvat! 

Ons ken baie sulke mense:  

* Daniël se vriende wat gesê het: “Ons God kan ons uit die vuuroond red, en Hy sal dit ook doen. 

Maar as Hy dit nie doen nie, moet u weet: Ons sal u beeld nie aanbid nie...”  
* Jesus wat in Getsemane gevra het dat die lydensbeker weggeneem moet word, maar toe rustig 

dit uit sy Vader se hand geneem en tot op die bodem leeggedrink het.  

* Petrus en Johannes wat, vir dieselfde Joodse Raad wat Jesus laat kruisig het, sê: “Of ons aan 

julle, of aan God meer gehoorsaam moet wees, moet julle maar self besluit. Maar vir ons is dit 
onmoontlik om stil te bly oor wat ons gesien en gehoor het...”  

* Polykarpus (die ou biskop van Smirna wat met die brandstapel gedreig word) wat sê: “Dreig jy 

my met „n vuur wat maar net vir „n paar uur brand terwyl ek die ewige vuur sien? Ek sal my 
Jesus nooit verloën nie.” 

* Vader Kolbe van Pole, wat in Auswitsch, die uitwissingskamp waar derduisende mense 

vermoor is, die plek van „n medegevangene ingeneem het, wat doodgemaak moes word.  

* En vandag: gelowiges wat vir hulle geloof sterf in Moslemlande… 
 

En so kan ek aangaan en aangaan. Mense wat uit hulle Godsvertroue die mooiste, dapperste dinge 

in die Naam van die Here gedoen het. Mense vir wie ons die grootste respek koester.  

DIE BELOFTE  

Die belofte in die sinnetjie is aangrypend wonderlik. Dit slaan jou asem weg: “want aan hulle 
behoort die koninkryk van die hemel.”  

Jesus sê: “Ek gee jou die mooiste, beste, grootste, heerlikste wat daar ooit denkbaar is: die 

hemel. Ek gee jou „n ewigheid saam met My, by jou geliefdes. Ek gee jou lewe in die volste sin 

van die woord.”  
 

Selfvertroue het ook „n belofte. Ménse sal jou eer, jy sal populêr wees, jy gaan „n paar goeie 

transaksies deurtrek, hulle gaan respek hê vir jou dapperheid. En eendag sal dit ook maar vergeet 

word...  

Gevaar: 

Dit is só maklik dat ons nuwe status as kinders van God vir ons ‘n eienskap van onsself word…  Word 

ons nie maar ook weer “smug” omdat ons kinders van God is nie?  Beskou ons nie ons suksesse ook 

maar as ‘n bevestiging van God se goedkeuring van my nie, soos die Jode van ouds nie?  Dink ons nie 

ook maar weer dat ons nader aan die hemel is as skelms en prostitute nie, soos die Fariseërs van 

ouds?   Is ons nog “arm van gees”? 

Wil ons, soos die Skrifgeleerdes en Fariseers vir ander leer hoe om te leef, wat om te doen, sodat 

hulle “aanvaarbaar kan word vir God”?  Jesus het telkens gekies om as geneesheer van die siekes op 

te tree, want die gesondes het nie die dr nodig nie… Die onrein melaatses word gesond gemaak, 

want hulle is die armes van gees, maar party verloor hierdie armoede die oomblik as hulle gesond 

is...  Die siekes (vervloek en verwerp deur God in die oë van die Jode) word gesond gemaak, want 

hulle is die wat arm is van gees is en behoefte en nood aan God het. 

Kind van God, jy sal weet dat ek dikwels aan my boodskappe werk met die vraagstuk in my hart: wat 

doen die Christenkerk verkeerd?  Waarom veroorsaak ons hartseer – waarom is kerke bekend as die 

plekke met die grootste oordeel oor ander?  Waarom vertel leraars oor die hele wereld, vanuit alle 



denominasies dieselfde stories van seerkry in die kerk?  Waarom is daar altyd tweestryd, verskille, 

leerkwessies, kwessies van smaak wat verskille veroorsaak?  Waarom was daar in soveel gemeentes 

in die NT tyd reeds stryd, seerkry en konflik? 

Want die oomblik as die mens uit die gemors van verlorenheid en sonde opgetel word, begin hy iets 

van homself dink.  In Korinte, lees ons, begin baie gelowiges dadelik vol van hulleself word, en is 

hulle nie meer arm van gees nie.  “Ek weet nie of ek heeltemal met Paulus saam stem nie – Apollos 

se standpunt is vir my beter.  In elk geval, Apollos praat soveel mooier as Paulus.  Paulus kan tog so 

emosioneel raak”.  “Ons sal graag vir julle wat nog nie in tale kan praat nie, aanmoedig om tog te bly 

bid vir die gawe.  Vandat ek deur die Gees gedoop is en in tale kan praat, is ek soveel nader aan die 

Here.  Ek is soveel meer gehoorsaam as voorheen.  Ek hoop tog dat jy dit ook kry”.   

Diegene in Korinte wat spog met hulle gawes, diegene wat voel dat hulle darem “gevorder” het in 

die geloof, diegene wat begin oordeel oor Paulus en Apollos - hulle moet hoor dat hulle niks meer as 

“baba’s in die geloof” is nie.  Die een ding wat Jesus nie gehad het nie, en waarteen Hy geweldig in 

opstand gekom het, was geestelike hoogmoed.  Die teenoorgestelde van geestelike hoogmoed is om 

“arm van gees” te wees.  Nederig, afhanklik, met niks om van te getuig behalwe dat God se liefde al 

die verskil vir jou en jou naaste maak nie. 

Wie is ek en jy voor God?  Waarmee kom ek en jy na God?  Oor watter seëninge wil ons God dank?  

Ek hoop dat dit die seëning van die armoede van die gees is, want dan sal die Koninkryk, myne en 

joune wees. Amen 

SLOT:  

So, hier‟s Jesus se eerste sleutel tot lewe: nederige, afhanklike Godsbegeerte. Wat gaan jy 

daarmee doen? Gaan jy die tronkdeur van selfvertroue oopsluit? Ophou sê: “I am the master of 

my fate, I am the captain of my soul?” En vandag vir God sê: “Hier is ek, absoluut nederig-

afhanklik van U. Niks sonder U nie.” En behandel ander mense op so „n manier dat die 

Koninkryk van God vir hulle kom. 

Amen. 

Gebed 

Offergawes 

Slotlied:Lied 528:1,2,3   Leer my u wil, Heer 

1. Leer my u wil, Heer, u doel met my - 

U, Pottebakker, met my, die klei. 

Vorm my en maak my volgens u wil; 

op U vertrou ek, nederig stil. 

 

2. Leer my u wil, Heer, u plan vir my; 

laat ek nie doelloos, nutteloos bly. 

Hou my erkentlik, Heer, in u werk: 

As ek dan swak is, maak U my sterk. 

 



3. U gee u gawes net soos U wil; 

almal is diensbaar, elk met verskil. 

Vul met u Gees my, breekbare kruik, 

dat U my oral nuttig gebruik. 

Seën 

Musikale amen 


